JEGYZİKÖNYV

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2008. április 28-án (hétfın) 17.00 órakor megtartott
rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl

Készült:
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. április 28-án (hétfın)
17 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
JELEN VANNAK:
A Képviselı-testület 10 fıvel:
Dr. Bognár András polgármester, Sági György
alpolgármester, Junek Mariann, Kind László, Kollár Tamás, Porkoláb József, Dr. Sal Béla,
Szabó István, Tollner József, Zsarnóczay István képviselık.
Hiányzik:

Michels Gábor alpolgármester, Király Endre, Soós István és Székely Csaba
képviselık

Önkormányzat részérıl:

Bánsághy Balázs mb.jegyzı

Polgármesteri Hivatal részérıl:

Báldogi Éva jegyzıkönyvvezetı

*****

Dr. Bognár András polgármester megnyitja az ülést, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a Testület 10 fıvel jelen van, határozatképes. Elmondja, hogy sürgıs döntést igénylı
elıterjesztések miatt hívta össze a rendkívüli képviselı-testületi ülést, négy napirendi pont
megtárgyalására tesz javaslatot.
A Képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 192/2008. (IV. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2008. április 28-i rendkívüli
képviselı-testületi ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.
2.
3.
4.

Dr. Mentényi és Dr. Vecsei Háziorvosi Bt. Feladat-megbízási Szerzıdés
Visegrádi József Béláné közmőfejlesztési ügye
Utak karbantartására kiírt egyszerő közbeszerzési eljárás „Ajánlattételi
dokumentációja” és „Az egyszerő eljárás ajánlattételi felhívása”
Értékesítésre kijelölt önkormányzati lakások

*****
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1. napirendi pont
Tárgy:
Dr. Mentényi és Dr. Vecsei Háziorvosi Bt. Feladat-megbízási Szerzıdés
Elıterjesztı: polgármester
A napirendi pont tárgyalásánál Dr. Mentényi Tibor jelen van.

Zsarnóczay István képviselı jelzi, hogy az elızetes megbeszélések értelmében az
elıterjesztésben és a határozati javaslatban megjelölt június 30-i határidıt december 31-re kell
módosítani.
Érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot a javasolt módosítással 9 igen, 1 tartózkodás
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 193/2008. (IV. 28.) határozata
Páty község Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határoz, hogy Dr. Mentény és Dr. Vecsei
Háziorvosi Bt. Társasággal 2005. január 5-én kötött, és 2006. szeptember 27-én módosított
Feladat-megbízási szerzıdést 2008. január 1. napjától – 2008. december 31-ig
meghosszabbítja.
A szerzıdés elkészítésére felkéri Dr. Fister Mihály ügyvédet, és aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelıs:
Határidı:

polgármester
azonnal

*****

2. napirendi pont
Tárgy:
Visegrádi József Béláné közmőfejlesztési ügye
Elıterjesztı: polgármester

Sági György alpolgármester elmondja, a kérelmezı szintén azon Burgondia utcai lakosok
körébe tartozik, akik részére a közmőfejlesztési hozzájárulás korábbi mértékő befizetése
biztosítható lett volna, de önhibájukból kimaradtak. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 194/2008. (IV. 28.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Visegrádi József Béláné, 2071 Páty,
Mélyárok utca 45. sz. alatti lakos részére hozzájárul a 465/2007. (XI. 28.) Kt. határozat
szerinti közmőfejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez.

*****

3. napirendi pont
Tárgy:
Utak karbantartására kiírt egyszerő közbeszerzési eljárás „Ajánlattételi
dokumentációja” és „Az egyszerő eljárás ajánlattételi felhívása”
Elıterjesztı: polgármester

Sági György alpolgármester elmondja, a Töki utca és a Móricz Zs. utca útfelújítási
munkálatairól a Testület utólag döntött, de mivel a Mőszaki Iroda létszámhiánya miatt a
mőszaki paraméterek pontos megadása késleltetné a közbeszerzési eljárás megindítását, ezért
a munkálatok mielıbbi megkezdése érdekében döntést kell hozni. A kimaradt utcákra
vonatkozó költségvetés pótolható, késıbb külön csomagban lefolytatható a közbeszerzési
eljárás. Felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás meghívásos lesz, minden képviselıt
vár az ajánlat tételre.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 195/2008. (IV. 28.) határozata
Páty Község Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 151/2008. (IV. 23.) Kt. határozatának 1.
és 3. pontját visszavonja és a 135/2008. (III. 26.) Kt. határozatában kijelölt utak
karbantartására kiírt egyszerő közbeszerzési eljárás „Ajánlattételi dokumentációját”, és „Az
egyszerő eljárás ajánlattételi felhívását” – mely a határozat mellékletét képezi -, a jelen
határozatban meghatározott módosításokkal elfogadja.
Az utak karbantartásának fedezetét, a 60 millió forintot, a költségvetésben, a Kossuth L. utca
karbantartására elıirányzott bruttó 36 millió forintból, és a különbözeteket az alábbi
átcsoportosításokkal biztosítja:
utak tervezésére betervezett bruttó 12 millió Ft,
a céltartalékból bruttó 12 millió Ft.
Melléklet:
Ajánlattételi dokumentáció
Az egyszerő eljárás ajánlattételi felhívása

*****
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4. napirendi pont
Tárgy:
Értékesítésre kijelölt önkormányzati lakások
Elıterjesztı: jegyzı

Sági György alpolgármester elmondja, korábban kijelölték, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévı bérlakások közül, melyik ingatlanok kerülnek értékesítésre. Az ingatlanok
értékesítését az árverési szabályzat alapján nyilvánosan meghirdeti az önkormányzat. Az
értékesítést segítendı, kéri, hogy Kind László képviselı társával együtt hatalmazza fel a
Testület, hogy pénzintézettel tárgyalásokat folytathassanak annak érdekében, hogy akik
megvásárolnák az ingatlanokat, hitelhez jussanak. Javasolja, hogy a felhatalmazással
egészítsék ki a határozati javaslatot.
Több érdemi hozzászólás nem történt, Dr. Bognár András polgármester a határozati
javaslatot a javasolt kiegészítéssel szavazásra teszi fel.
A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 196/2008. (IV. 28.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az értékesítésre meghirdetett
és forgalmi értékbecsült önkormányzati bérlakásokat az alábbi feltételekkel és eljárási
rendben adja el:
1. A lakásban bentlakó bérlı részére az elıvásárlási jogot biztosítja, ha fennálló lakbér
hátralékát egy összegben befizeti, továbbá igazolja, hogy közüzemi díjtartozása nincs
az ingatlanon, és vásárlási szándékát az ingatlan becsült forgalmi értékének 10 %-ának
befizetésével bánatpénzként 2008. június 30-ig az önkormányzatnál vezetett külön
számlára letétbe helyezi.
2. A meghirdetett ingatlan lakottan értékesíthetı azon pályázók részére, akik az 1.
pontban meghatározott 10 % bánatpénzt az 1. pontban meghatározott határidıig
befizetik.
3. A képviselı-testület úgy dönt, hogy az ingatlanok értékesítési eljárása során a Páty
Község Vagyonáról és Vagyongazdálkodásáról szóló rendelet mellékletét képezı
árveréses ingatlan értékesítési szabályzatot alkalmazza, melynek értelmében a kiírt
ingatlanokra bárki benyújthatja vásárlási igényét a feltételek teljesítése esetén.
4. A Képviselı-testület felhatalmazza Sági György alpolgármestert és Kind László
képviselıt, hogy a pénzintézettel tárgyalásokat folytassanak az önkormányzati
bérlakások vevıinek hitelfelvételi lehetıségeirıl.

*****
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NAPIREND UTÁN:
Porkoláb József képviselı elmondja, a Testület felhatalmazása alapján Zsarnóczay István
képviselı társával együtt részt vett a Zöld Utas Programban, mely program fontos állomáshoz
érkezett, május 10-én lesz az avató ünnepség, egész napos programokkal, mely az egész
Zsámbéki Medencére kiterjed. Mindenkit szeretettel várnak.
Dr. Bognár András polgármester ismerteti a négy napos ünnep programját, melyre
mindenkit szeretettel vár.

*****

Dr. Bognár András polgármester bezárja az ülést.

*****

határozatok: 192-tıl - 196-ig

Kmf.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

helyett:

Bánsághy Balázs
mb.jegyzı
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